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I Z P I S N I C A  OTROKA 

 

Podpisani-a____________________________, stanujoč-a ________________________________________ 

 

izpisujem svojega otroka _________________________, roj.___________________. Otrok je bil vključen v  

 

VVE Medo, v skupino ________________, ki jo je vodila vzgojiteljica _______________________________. 

 

Otroka izpisujem z dnem (Zapišite zadnji dan otrokove prisotnosti v vrtcu. Upoštevajte 30 dnevi izpisni 
rok! (npr. otroka izpisujem z dnem 13.6., datum oddaje izpisnice 14.5.)): ____________________________. 

 

 

Vzrok izpisa (obkrožite ustrezno): 

a) Otrok bo začel obiskovati šolo.                                               b) Otrok je izpisan zaradi zdravstvenih razlogov. 

c) Otrok je izpisan zaradi selitve družine.                                   d) Otrok je izpisan zaradi previsoke oskrbnine. 

e) Ostali razlogi izpisa___________________________ 

 

V PRIMERU SELITVE NAVEDITE NOVI NASLOV:______________________________________________ 

 

OBVEZUJEM SE, DA BOM OSKRBNINO PORAVNAL-A V ZAKONITEM ROKU PO PREJEMU ZADNJEGA RAČUNA.  

 

*Datum oddaje izpisnice: _______________________     Podpis staršev: _____________________________  

 

(* V skladu z 9. ali 10. členom (novejše pogodbe) Pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca lahko starši 
otroka izpišejo z obrazcem, ki ga morajo oddati najkasneje 30 dni pred željenim datumom izpisa. Izpis je možen s pretekom 
odpovednega roka.) 

 

 

 

 

Starše želimo opozoriti, da morajo v skladu z 42. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Centru za socialno delo v 8 

dneh po nastali spremembi sporočiti vsa dejstva, okoliščine in spremembe, ki vplivajo na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, 

njeno višino ali obdobje prejemanja. Ena izmed teh sprememb je tudi IZPIS OTROKA IZ VRTCA, zato vas naprošamo, da oddate na 

pristojni CSD izpolnjen Obrazec za sporočanje sprememb glede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev (obrazec najdete na spletni 

strani http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/).  

 

VVE Medo potrjuje izpis zgoraj navedenega otroka z dnem ___________________ .   

            ŽIG 
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